
Lp./    

numer 

wniosk

u 

Nazwa 

podmiotu 

(gmina, 

powiat)

Nazwa własna 

zadania 

Przyznana 

punktacja

Wartość 

wnioskowanego 

zadania (cały 

budżet) 

Wnioskowan

a dotacja 

Kwota 

zaopiniowana 

przez komisję 

konkursową 

Dotacja 

przyznana 

przez ZWŁ

Wartość 

wnioskowane

go zadania 

(cały budżet) 

Wnioskowana 

dotacja 

Kwota 

zaopiniowana 

przez komisję 

konkursową 

Dotacja 

przyznana przez 

ZWŁ

1./ 

1/XV/S/

2022

Łódzka 

Federacja 

Sportu 

Łódź/łódzki

Interdyscyplina

rne szkolenie i 

współzawodnic

two sportowe

80 502 964,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 810 033,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 

502 964,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00 1 810 033,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 

Lp./    

numer 

wniosk

u 

Nazwa 

podmiotu 

(gmina, 

powiat)

Nazwa własna 

zadania 

Przyznana 

punktacja

Wartość 

wnioskowanego 

zadania (cały 

budżet)

Wnioskowan

a dotacja 

_ _ _ _ _ _

Suma

Suma:

Lista podmiotów, którym nie przyznano dotacji w ramach piętnastego 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa 

Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na lata 2022 - 2023 pn.: 

"Interdyscyplinarne szkolenie i współzawodnictwo sportowe" 

2023 (01.01.2023 - 30.09.2023)

Lista podmiotów, którym przyznano dotacje w ramach piętnastego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z 

zakresu kultury fizycznej na lata 2022 - 2023 pn.: "Interdyscyplinarne szkolenie i współzawodnictwo sportowe" 

2022 (01.10.2022 - 31.12.2022)

Załącznik do uchwały Nr  898/22
Zarządu Województwa Łódzkiego

z dnia  19 września 2022 r.



Lp./    

numer 

wniosk

u 

Nazwa 

podmiotu 

(gmina, 

powiat)

Nazwa własna 

zadania 

Wartość 

wnioskowanego 

zadania (cały 

budżet)

Wnioskowana 

dotacja 

1./ 

2/XV/S/

2022

Fundacja 

Instytut 

Białowieski 

Białystok/biało

stocki

Centrum 

Zrównoważone

go Rozwoju. 

"Okrągły stół 

dla Puszczy  

Białowieskiej". 

www.FestiwalP

uszczyBiałowie

skiej.pl 

www.FestiwalB

iałowieski.pl 

www.FestiwalZ

ubra.pl 

www.ForestFe

stival.PL

2 050 000,00 1 845 000,00

2 050 000,00 1 845 000,00 Suma:

Uwagi

Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie ocenione pod względem formalnym w ramach 

piętnastego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z 

zakresu kultury fizycznej na lata 2022 - 2023 pn.: "Interdyscyplinarne szkolenie i współzawodnictwo 

sportowe"

Oferta nie odpowiada rodzajowi zadania 

wskazanego w ogłoszeniu konkursowym - 

treść oferty. Oferta nie zawiera opisu sposobu 

realizacji zadania. Nie wskazano w opisie 

grupy docelowej objętej programem. Oferent 

nie dokonał podziału środków na realizcję 

zadania zgodnie z wymogami konkursowymi. 

W każdej wymaganej do wypełnienia pozycji 

oferty zamieszczony został ten sam opis 

zadania i oczekiwanych rezultatów 

skopiowany z treści ogłoszenia 

konkursowego.


